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Plats och tid 

 
Barn- och ungdomskontorets sammanträdesrum 13.00 – 15.30 

Beslutande Tommy Edenholm (KV) ordförande  Kjell Wåxnäs (M) 

 Magnus Rasmusson (S)  Maria Hedin (S) 

 Stefan Yngstrand (FP)  Mensur Dushi (S) 

 Dorothea Nilsson (M) 

  

  
Övriga deltagare Mikael Falk, barn- och ungdomschef 

 Maria Tholin, administrativ samordnare 

 Terese Borg, ekonom 
 Åsa Johansson, nämndsekreterare 

 Leif Åberg, rektor Örnaskolan 7-9 § 31 

 Marie-Louise Leander, rektor Hylte Traineegymnasium § 31 

  

  
Utses att justera Maria Hedin (S)  
Justeringens tid 2012-05-03  

  

 
Underskrifter Sekreterare 

 

 

 Paragrafer 

 
27-40 

  Åsa Johansson    

 Ordförande  

Tommy Edenholm (KV) 

   

 Justerande  

Maria Hedin (S) 

   

  ANSLAG/BEVIS 

   

  Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

 

Organ Barn- och ungdomsnämnden 

  

Sammanträdesdatum 2012-04-25 

  

Datum för anslags 

uppsättande 

 

 

Datum för anslags 

nedtagande 

 

 

  

Förvaringsplats för 

protokollet 

Kommunledningskontoret 

 

  

Underskrift  

  

 Dokumentskapare 
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Signatur justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

  §   27  Fastställande av ärendelista och val av justerare 
 

 

Ärendelista 

§ 27 Fastställande av ärendelista och val av justerare 

§ 28 Anmälan om nya ärenden – Rutiner/arbetsformer gällande Lex Sarah 

§ 29 Meddelande och information 2012 

§ 30 Delegationsbeslut IFO 

§ 31 Uppföljning och redovisning ekonomi 2012 

§ 32 Handkassor på Örnaskolans låg- och mellanstadier 

§ 33 Handkassor på Bryggan 

§ 34 Bokföringsmässiga avskrivningar 

§ 35 Remiss – Policy Matglädje i Hylte (2011 SBN0007) 

§ 36 Riktlinjer för busskort och kontantersättning samt inackorderingsbidrag för 

gymnasieelever fr.o.m. läsåret 12/13 

§ 37 Riktlinjer för barn- och ungdomskontoret vid en kris eller extraordinär händelse 

§ 38 Ansökan om utökad budget för HPV vaccin 

§ 39 Övriga ärenden 

§ 40 Övrigt ärende – Rekrytering av dagbarnvårdare Kinnareds skola 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 
Barn- och ungdomsnämnden fastställer ärendelistan och väljer Maria Hedin (S) att 

tillsammans med ordförande Tommy Edenholm (KV) justera protokollet. 
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  §   28  Anmälan om nya ärenden – Rutiner/arbetsformer  gällande 
Lex Sarah 

 

 

Sammanfattning 
På barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott yrkade Tommy Edenholm (KV) att 

rutinerna/arbetsformerna för hanterandet av Lex Sarah ska ses över. 

 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott § 28 

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att ge barn- och ungdomskontoret i uppdrag att se 

över och säkerställa våra rutiner/arbetsformer för att hantera gällande regler kring Lex Sarah 

på ett korrekt sätt. 
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  §   29  Meddelande och information 2012 
Dnr 2012 BUN0005 

 

Sammanfattning 

Information avseende arbetsmiljö för rektorerna. 

Information om fritidsgården på Örnaskolan. 

Information om ekonomin på Örnaskolan. 

Information om beslut från Socialstyrelsen. (dnr 2011 BUN0357-6) 

Kallelse till samråd med revisorerna 2012-05-24 

Revisionsrapport: Hylte kommun, Skyddad identitet 

Revisionsrapport: Hallandsgemensam granskning, Skyddad identitet 

Information om samverkansavtal för vuxenutbildning 

Beslut från Barn- och elevombud, 2012-03-29 

Beslut från Skolinspektionen, 2012-03-29 

Statistik Barnomsorg 

Fritidshemmens dag den 8/5 klockan 14.00 på Lindekullen. Inbjudan vidarebefordras till 

nämnden. 

Träff med Gislaveds kommun i Au fredag 4/5 är inställd. Nästa tillfälle är inbokat den 

24/10. 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 
Barn- och ungdomsnämnden har tagit del av informationen. 
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  §   30  Delegationsbeslut IFO 
Dnr 2012 BUN0007 

 

 

Sammanfattning 
Anmälan om delegationsbeslut för perioden 2012-03-01 – 2012-03-31. 

 

Beslutsunderlag 
Lista över delegationsbeslut för perioden 2012-03-01 – 2012-03-31 

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 
 Barn- och ungdomsnämnden har tagit del av delegationsbesluten. 
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  §   31  Uppföljning och redovisning ekonomi 2012 
Dnr 2012 BUN0002 

 

Sammanfattning 
Totalt för perioden januari till mars 2012 redovisar barn- och ungdomsnämnden en positiv 

avvikelse med 2 892 tkr jämfört mot periodiserat utfall. Vid årets slut beräknas en negativ 

avvikelse med 5 284 tkr. 

 

Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott bjuder in de verksamhetsansvariga, för de tre 

största beräknade negativa avvikelserna för helår 2012 vid prognosen efter 3-månader, till 

samråd med barn- och ungdomsnämnden 2012-04-25. 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse (Mikael Falk) 

Prognos 3 månader 

Protokollsutdrag barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott § 30 

 

 

Yrkanden 
 

Tommy Edenholm (KV): 

 

”Kommentar till yrkande: 

Bakgrund till nedanstående yrkande är helårsprognosen 2012 efter tre månader där främst 

tre kostnadsställen avviker från lagd budget. Dessa tre områden är verksamhet 440, 

grundskolan 1870 tkr, verksamhet 450, gymnasieskolan 2300 tkr, verksamhet 554, 

institutionsvård för barn och ungdom 1000 tkr. 

När det gäller gymnasieskolans underskott råder det idag mycket stor osäkerhet i den 

liggande prognosen. En osäkerhet som förmodligen finns till höstens elever är placerade 

utifrån de val som gjorts och vi väljer därför att avvakta med att begära tilläggsanslag i 

nuläget för denna verksamhet.  

När det gäller institutionsvård för barn och ungdom är det tyvärr så att det finns ett utökat 

behov som måste kostnadstäckas genom tilläggsanslag. 

När det gäller grundskolan är det främst personalresurser till elever med särskilda behov på 

Örnaskolans högstadium som orsakar det underskott som prognostiseras. Rektorerna på 

Örnaskolan har till barn- och ungdomsnämndens sammanträde 2012-04-25 överlämnat en 

konsekvensbeskrivning för vad en resursminskning skulle innebära för verksamhetens 

möjligheter att stödja elevernas måluppfyllelse. Barn- och ungdomsnämndens 

majoritetspolitiker ser, med anledning av erhållen ekonomisk konsekvensbeskrivning i 

nuläget, ingen möjlighet att minska de ekonomiska resurserna till grundskolan då detta 

skulle kunna innebära en betydande risk för negativ påverkan på elevernas måluppfyllelse. 

Barn- och ungdomsnämndens majoritetspolitiker avvaktar dock med att av 

kommunfullmäktige begära tilläggsanslag för grundskolan till halvårsrapporten då det totalt 

sett inom barn- och ungdomsnämndens budgetram kan finnas en möjlighet att omfördela 

budgetmedel mellan verksamheter. 
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Undertecknande yrkar att: 

 Barn- och ungdomsnämnden av kommunfullmäktige ansöker om tilläggsanslag för 

verksamhet 554, institutionsvård för barn och ungdom, med 1000 tkr. 

 Barn- och ungdomsnämnden överlämnar prognos tre månader till 

kommunstyrelsen.” 

 

Magnus Rasmusson (S), Maria Hedin (S) och Mensur Dushi (S): 

”Förslag 

En budget i ekonomisk balans är helt avgörande för att möjliggöra ett långsiktigt arbetssätt 

med fokus på kvalité och tillgänglighet i nämndens verksamheter. För att komma till rätta 

med barn- och ungdomsnämndens ökande underskott krävs en övergripande genomlysning 

av nämndens ansvarsområde. 

Vi föreslår följande: 

 Att barn- och ungdomskontoret får i uppdrag att ta fram en handlingsplan med 

åtgärder som syftar till att hamna inom tilldelad ram. 

 Att barn och ungdomskontoret konsekvensbeskriver föreslagna åtgärder. 

 Att handlingsplan och konsekvensanalys redovisas på nämndens sammanträde 2012-

05-30.” 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att barn- och ungdomsnämnden 

beslutar i enlighet med Tommy Edenholms (KV) yrkande. 

 

Omröstning begärs. Barn- och ungdomsnämnden godkänner följande propositionsordning: 

 

Ja-röst för bifall till Tommy Edenholms (KV) yrkande. 

 

Nej-röst för bifall till Magnus Rasmussons, Maria Hedins och Mensur Dushis (S) yrkande. 
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Ledamot/tjänstgörande ersättare Ja-röst Nej-röst Avstår från att rösta 

Tommy Edenholm (KV)  X 

Magnus Rasmusson (S)   X 

Stefan Yngstrand (FP)  X 

Dorothea Nilsson (M)  X 

Maria Hedin (S)   X 

Mensur Dushi (S)   X 

Kjell Wåxnäs (M)  X 

Summa   4 3 

 

Omröstningsresultat 
Med fyra ja-röster för Tommy Edenholms (KV) yrkande och tre nej-röster för Magnus 

Rasmussons (S) motyrkande beslutar barn- och ungdomsnämnden bifall för Tommy 

Edenholms (KV) yrkande. 

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att av kommunfullmäktige ansöka om tilläggsanslag 

för verksamhet 554, institutionsvård för barn och ungdom med 1000 tkr, samt att överlämna 

prognos tre månader till kommunstyrelsen. 
 

Reservation 
Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet då den konsekvensbeskrivning som angivits 

som beslutsunderlag ej är officiellt material. 
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  §   32  Handkassor på Örnaskolans låg- och mellanstadier 
Dnr 2012 BUN0107 

  
 

Sammanfattning 
Örnaskolans låg och mellanstadium avslutade sin handkassa 2011. Eftersom behovet av 

handkassa kvarstår ansöker man därför om en ny med 500 kr. Ansvarig för handkassan 

kommer att vara Marie Bengtsson och ersättare Morgan Svensson. 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskivelse (Mikael Falk/Therese Borg) 

Protokollsutdrag barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott § 31 

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beviljar handkassa med 500 kr för Örnaskolans låg- och 

mellanstadium. 

Ansvarig för handkassan är Marie Bengtsson och ersättare Morgan Svensson. 
 

Beslutet skickas till: 
Örnaskolans låg och mellanstadium 

Ekonomienheten 
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  §   33  Handkassor på Bryggan 
Dnr 2012 BUN0074 

 

Sammanfattning 
Bryggan är ett nystartat HVB-boende för ensamkommande flyktingbarn. Det tidigare 

HVBboendet Lotsen har idag en handkassa och även Bryggan är i behov av handkassa på 

samma 

grunder. Anledningen till behov av kontanter är att de aktiviteter som görs med 

ungdomarna på fritiden inte alltid går att få fakturerade. 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse (Mikael Falk/Therese Borg) 

Protokollsutdrag barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott § 32 

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beviljar handkassa med 1000 kr för HVB-boendet Bryggan. 

Ansvarig för handkassan är Ingalill Lundström och ersättare Sarah Boije. 
 

  

Beslutet skickas till 
Bryggan 

Ekonomienheten 
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  §   34  Bokföringsmässiga avskrivningar  
Dnr 2012 BUN0105 

  
 

Sammanfattning 
Ekonomienheten föreslår en bokföringsmässig avskrivning av 45 osäkra fordringar 2009 

och 8 osäkra fordringar 2008 avseende barn- och ungdomsnämndens verksamhet på 36 727 

kr 2009 respektive 5 468 kr 2008. Detta innebär att fordringarna i praktiken kvarstår mot 

gäldenärerna men att de inte längre finns med i bokföringen. En bokföringsmässig 

avskrivning gör att värdet på kommunens fordringar i bokslutet blir mer rättvisande.  

 

Beslutsunderlag 
Specifikation osäkra fordringar konto 1514  

Protokollsutdrag barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott § 33 

Tjänsteskrivelse (Mikael Falk/Oskar Åhrén) 

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att göra en bokföringsmässig avskrivning av 45 osäkra 

fordringar 2009 och 8 osäkra fordringar 2008 avseende barn- och ungdomsnämndens 

verksamhet på 36 727 kr 2009 respektive 5468 kr 2008. 
 

Beslutet skickas till: 
Ekonomienheten 
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  §   35  Remiss - Policy Matglädje i Hylte (2011 SBN0007)  
Dnr 2012 BUN0077 

  
 

Sammanfattning 
Projektet Fokus Matglädje har arbetat fram en kostpolicy för Hylte Kommun. 

Representanter från barn- och ungdomsnämnden, omsorgsnämnden, kommunstyrelsen, 

samhällsbyggnadsnämnden har tillsammans med respektive kontor deltagit i projektet som 

bedrivits i samarbete med Hushållningssällskapet i Halland. Policyn ska nu på remiss så att 

samtliga nämnder får tillfälle att lämna in sina synpunkter. Därefter behandlas policyn i 

kommunstyrelsen och i fullmäktige för beslut. 

 

Barn och ungdomskontoret ser positivt på det ställningstagande som policyn aviserar 

däribland brukarnas inflytande över den mat som serveras i kommunens verksamheter, att 

inköp av lokalt producerade, ekologiska och säsongsbetonade livsmedel skall öka. 

 

Beslutsunderlag 
Policy Matglädje i Hylte 

Protokollsutdrag barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott § 34 

Tjänsteskrivelse (Mikael Falk/Maria Tholin) 

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 
Barn- och ungdomsnämnden tillstyrker förslaget på Policy matglädje i Hylte. 
 

Beslutet skickas till: 
Samhällsbyggnadsnämnden 
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  §   36  Riktlinjer för busskort och kontantersättning samt 
inackorderingsbidrag för gymnasieelever fr.o.m läsåret 12/13  

Dnr 2012 BUN0067 

 

Sammanfattning 
En översyn av gällande riktlinjer för busskort, kontantersättning, milersättning samt 

inackorderingsbidrag för gymnasieelever from läsår 2009/2010 (Dnr 2009 BUN 0153) har 

gjorts då ny skollag (2010:800) trädde i kraft 2011-07-01. Ärendet utgick på barn- och 

ungdomsnämndens arbetsutskott och tas direkt upp i barn- och ungdomsnämnden. 

 

Beslutsunderlag 
Riktlinjer för busskort, kontantersättning samt inackorderingsbidrag till gymnasieelever. 

From läsåret 2012/2013. Dnr 2012 BUN 0067. 

Protokollsutdrag barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott § 35 

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 
Barn- och ungdomsnämnden antar riktlinjer för busskort, kontantersättning, milersättning 

samt inackorderingsbidrag för gymnasieelever gällande from läsår 2012/2013. 
 

Beslutet skickas till 
Marie-Louise Leander 

Tommy Fock 

Eva Halldin 

Titti Larsson 
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  §   37  Riktlinjer för barn och ungdomskontoret vid en kris eller 
extraordinära händelse  

Dnr 2012 BUN0110 

  
 

Sammanfattning 
Verksamhetsförändringen inom barn- och ungdomskontoret from 2012-01-01, där 

Lärcentrum med dess vuxenutbildning och utbildning i svenska för invandrare tillfaller 

barn- och ungdomskontoret, gör att en revidering av Riktlinjer för Barn- och 

ungdomskontoret vid en kris eller extraordinär händelse sker. 

 

Beslutsunderlag 
Riktlinjer för Barn- och ungdomskontoret vid en kris eller extraordinär händelse. 

Protokollsutdrag barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott § 36 

Tjänsteskrivelse (Mikael Falk/Gunilla Abrahamsson) 

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 
 Barn- och ungdomsnämnden antar Riktlinjer för barn- och ungdomskontoret vid en kris 

eller extraordinär händelse, med redaktionell förändring. 
 

Beslutet skickas till: 
Rektorer  

Förskolechef 
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  §   38  Ansökan om utökad budget för HPV vaccin 
Dnr 2012 BUN0131 

  
 

Sammanfattning 
Den 1:a januari 2010 infördes en ny vaccination i det allmänna vaccinationsprogrammet för 

barn. Vaccinationen ger ett skydd mot ett virus som kan orsaka livmoderhalscancer och 

erbjuds till alla flickor födda 1999 eller senare. Flickorna vaccineras hos skolsköterskan när 

de går i årskurs 5.  

 

För skolhälsovården i Hylte innebär detta ytterligare ca 150 vaccinationer per läsår. 

Vi anser att kompensationen därför ska tillfalla Barn- och ungdomskontoret och 

skolhälsovården för att möjliggöra detta uppdrag. 

 

Beslutsunderlag 
Ansökan om utökad budget för HPV vaccin 

Tjänsteskrivelse (Mikael Falk/Maria Tholin) 

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 
Barn- och ungdomsnämnden ansöker hos kommunstyrelsen om utökad budget motsvarande 

2 kronor per invånare i Hylte kommun för att möjliggöra genomförandet av vaccinationer. 
 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
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  §   39  Övriga ärenden 
 

Möte med revisionen 10/5 klockan 15.00 i ANN:s sammanträdesrum. 
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  §   40  Övrigt ärende – Rekrytering av dagbarnvårdare Kinnareds 
skola 

 

Sammanfattning 
Tommy Edenholm (KV) lämnar ett yrkande gällande förskoleverksamheten i Kinnared. 

Yrkanden 
Tommy Edenholm (KV): 

 

”Med anledning av att det i Kinnareds skola är ett hårt tryck med många barn inom 

förskoleverksamheten och att den planerade flytten av Lillstugan i Torup till Kinnared inte 

kan genomföras förrän under våren 2013 när förskolan i Torup har byggts färdigt yrkar 

undertecknande ledamot att: 

 

 Barn- och ungdomsnämnden beslutar att ge Barn och ungdomskontoret i uppdrag att 

rekrytera 2 dagbarnvårdare med tillsvidaretjänst i Kinnared fr.o.m 2012-08-01 som i 

det egna hemmet (-pedagogisk omsorg) arbetar med förskolebarn för att möta behov 

och avlasta befintlig förskoleverksamhet i Kinnared. 

 Barn- och ungdomsnämnden ger Barn- och ungdomskontoret i uppdrag att beräkna 

kostnaden för 2 dagbarnvårdare med tillsvidaretjänst i Kinnared. Uppdraget 

redovisas till Barn- och ungdomsnämndens Au 2012-05-16 för vidare beredning. 

 Barn- och ungdomsnämnden ger Barn- och ungdomskontoret i uppdrag att ta fram 

riktlinjer för rekrytering av personal till pedagogisk omsorg för att långsiktigt trygga 

en god kvalité i denna verksamhetsform. Uppdraget redovisas till Barn- och 

ungdomsnämndens Au 2012-05-16 för vidare beredning.” 

 

Magnus Rasmusson (S): 

 

”Socialdemokratiska gruppen är väl medveten om att det finns stora behov vad gäller 

resursförstärkning när det gäller personal inom den kommunala förskolan. 

 

Det finns i princip behov på samtliga enheter inom kommunen. 

 

Vår grupp har lagt ett antal förslag de senaste åren när det gäller personalförstärkningar 

inom förskolan vilket den styrande majoriteten röstat ned. I ett ekonomiskt läge där 

nämnden redovisar ett prognostiserat underskott på cirka 5,5 miljoner förordar 

Hyltealliansen en ofinansierad utökning av nämndens verksamhet. Dessutom föregriper 

Hyltealliansen en pågående utredning beslutad av KS vad gäller fritids, förskola och skola i 

Kinnared som är tänkt att användas som underlag för framtida beslut. 

 

Yrkande 

Återremiss 

 

Förslag på återremiss till dess att finansiering och utredning om totallösning kring Kinnared 

förskola, fritids och skola beslutad av KS är genomförd och redovisad.” 
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Signatur justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att barn- och ungdomsnämnden 

beslutar i enlighet med Tommy Edenholms (KV) yrkande. 

 

Omröstning begärs. Barn- och ungdomsnämnden godkänner följande propositionsordning: 

 

Ja-röst för bifall till Tommy Edenholms (KV) yrkande. 

 

Nej-röst för bifall till Magnus Rasmussons (S) yrkande. 

 

Ledamot/tjänstgörande ersättare Ja-röst Nej-röst Avstår från att rösta 

Tommy Edenholm (KV)  X 

Magnus Rasmusson (S)   X 

Stefan Yngstrand (FP)  X 

Dorothea Nilsson (M)  X 

Maria Hedin (S)   X 

Mensur Dushi (S)   X 

Kjell Wåxnäs (M)  X 

Summa   4 3 

 

Omröstningsresultat 
Med fyra ja-röster för Tommy Edenholms (KV) yrkande och tre nej-röster för Magnus 

Rasmussons (S) motyrkande beslutar barn- och ungdomsnämnden bifall för Tommy 

Edenholms (KV) yrkande 

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 
Barn- och ungdomsnämnden ger barn- och ungdomskontoret i uppdrag att rekrytera två 

dagbarnvårdare med tillsvidare tjänst i Kinnared fr.o.m. 2012-08-01 som i det egna hemmet 

arbetar med förskolebarn. Barn- och ungdomsnämnden ger även barn- och ungdomskontoret 

i uppdrag att beräkna kostnaden för två dagbarnvårdare med tillsvidare tjänst i Kinnared, 

samt att ta fram riktlinjer för rekrytering av personal till pedagogisk omsorg.  
 

Reservationer 
Socialdemokraterna reserverar sig till förmån för Magnus Rasmussons (S) yrkande. 

 

Protokollsanteckning 
Magnus Rasmusson (S) påpekar att arbetsrutinerna i BUN behöver ändras. I fortsättningen 

anser han att nya ärenden ska beredas i förväg och inte läggas direkt på bordet. 
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